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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1 Tanaman Bawang Merah 

2.1.1 Botani dan Morfologi Bawang Merah 

Menurut Sunarjono dan Soedomo (1983), klasifikasi tanaman bawang 

merah adalah sebagai berikut:  

Divisio    : Spermatophyta  

Subdivisio  : Angiospermae   

Kelas     : Monocotyledonae   

Ordo     : Lilialaes (Liliflorae)   

Famili     : Liliales   

Genus     : Allium   

Spesies    : Allium ascalonicum L. 

 Tanaman bawang merah memiliki akar serabut dengan sistem perakaran 

dangkal dan bercabang terpencar, pada kedalaman antara 15-20 cm di dalam 

tanah. Jumlah perakaran tanaman bawang merah dapat mencapai 20-200 akar 

(Wibowo, 2007).  

 Bawang merah memiliki batang semu yang bentuknya seperti cakram, tipis, 

dan pendek sebagai tempat melekat akar dan mata tunas (titik tumbuh).  Bagian 

atas terbentuk batang semu yang tersusun dari pelepah-pelepah daun.  Batang 

semu yang berada di dalam tanah akan berubah bentuk dan fungsinya menjadi 

umbi lapis, antara lapis kelopak terdapat mata tunas yang dapat membentuk 

tanaman baru atau anakan terutama pada spesies bawang merah biasa (Tim Bina 

Karya Tani, 2008).  



5 

 

 Secara umum tanaman bawang merah mempunyai daun berbentuk bulat 

kecil dan memanjang antara 50-70 cm, berwarna hijau muda sampai hijau tua, 

berlubang seperti pipa, tetapi ada juga yang membentuk setengah lingkaran pada 

penampang melintang daun.  Bagian ujung daun meruncing, sedangkan bagian 

bawahnya melebar dan membengkak (Rahayu dan Nur, 2007).  

 Bunga bawang merah merupakan bunga majemuk berbentuk tandan.  

Setiap tandan mengandung sekitar 50-200 kuntum bunga yang tersusun 

melingkar. Bunga bawang merah termasuk bunga sempurna yang setiap bunga 

terdapat benang sari dan kepala putik.  Biasanya terdiri atas 5-6 benang sari dan 

sebuah putik dengan daun bunga berwarna hijau bergaris keputih-putihan, serta 

bakal buah duduk di atas membentuk suatu bangun seperti kubah (Tim Bina 

Karya Tani, 2008).  

2.1.2 Syarat Tumbuh 

Daerah yang paling baik untuk budidaya bawang merah adalah daerah 

beriklim kering dengan curah hujan 300 sampai 2500 mm pertahun, suhu udara 

yang dianjurkan 25°C-32°C, kelembaban 50 % sampai 70 % dan lebih baik jika 

lama penyinaran matahari lebih dari 12 jam.  Bawang merah dapat tumbuh dengan 

baik pada dataran rendah dengan ketinggian tempat 10-800 mdpl (Wibowo, 

2007). Namun pada ketinggian 800 sampai 900 mdpl, umbi yang terbentuk lebih  

kecil  dan  berwarna  kuning  mengkilap (Nurmalinda dan Suwandi, 1995).  

Menurut Rahayu dan Berlian (1999) bawang merah  menyukai  tanah yang 

subur, gembur dan  banyak  mengandung bahan organik, struktur tanah  

bergumpal dengan pH antara 5,5 sampai 6,5. Pada pH asam (pH tanah di bawah 

5,5), garam alumunium  (Al)  yang  terlarut  dalam  tanah  bersifat  racun  yang  
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bisa  menyebabkan tanaman bawang merah menjadi kerdil. Sedangkan pada pH 

basa (pH di atas 6.5) garam mangan (Mn) tidak diserap sehingga umbinya kecil 

dan hasilnya rendah (Nurmalinda dan Suwandi, 1995). 

2.2 Produktivitas dan Hasil Bawang Merah 

Produksi  bawang  merah  provinsi  Jawa Timur  pada  tahun  2014 menurut  

Dinas  Pertanian  yang  dikutip  dari  BPS  (2015)  adalah  26.030  ton , sedangkan  

kebutuhan  bawang  merah  mencapai  91.327  ton. Produktivitas bawang merah 

pada tahun 2014 sebesar 17-20 ton/ha, Sehingga perlu peningkatan produktivitas 

bawang merah supaya dapat merealisasikan kebutuhan penduduk akan bawang 

merah  (BPS, 2015).   

Berdasarkan  data  periode tahun 2007-2013,  rata-rata  produksi  dan  luas  

panen bawang merah di Indonesia berturut-turut adalah  614.128,5 ton dan 

79.819,42 ha/tahun (Direktorat  Jenderal  Tanaman  Pangan  dan  Hortikultura,  

2015).  Sementara  itu,  dalam periode  yang  sama  pola  pertumbuhan  produksi  

bawang  merah  di  Indonesia  juga  terus meningkat  dari  tahun  ke  tahun.  

Namun  demikian,  pertumbuhan  rata-rata  produksi bawang  merah  di  Indonesia  

yang  mencapai  7,75%  tampaknya  lebih  disebabkan  oleh peningkatan  luas 

panen dari pada peningkatan produktivitas. Hal ini dapat ditunjukkan oleh 

peningkatan  luas panennya (3,83%) yang relatif lebih besar dibandingkan dengan 

peningkatan produktivitas (3,33%). Dengan  demikian,  ketidak stabilan  produksi 

bawang  merah  secara  umum  akan  lebih  dipengaruhi  oleh  keragaman  luas  

panen dibandingkan dengan keragaman produktivitas. 

Upaya lain untuk  meningkatkan  produktivitas bawang merah ialah dengan 

melakukan pemulsaan. Bahan yang dapat dipergunakan sebagai mulsa adalah 
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serbuk gergaji, pupuk kandang, plastik jerami, dan dedaunan kering. Pemanfaatan 

mulsa diharapkan dapat membantu menurunkan laju inflltrasi (penguapan) dan 

porositas (penyerapan) air dalam tanah. Pengaruh penyinaran matahari terutama 

mengakibatkan ketersediaan air pada daerah pesisir menjadi lebih terbatas 

sehingga diperlukan usaha mencegah penguapan dengan pemberian mulsa jerami 

padi. 

Produktivitas tanaman sangat dipengaruhi oleh faktor genetik dan faktor 

lingkungannya. Jadi tinggi rendahnya produksi tanaman sangat dipengaruhi oleh 

adanya kombinasi yang cocok antara genetik tanaman dan lingkungannya 

(fenotipe). Tanaman yang secara genetik dapat berproduksi tinggi tidak akan dapat 

berproduksi secara maksimal bila tidak didukung oleh lingkungan tumbuh yang 

sesuai dengan persyaratannya. 

2.3 Definisi Mulsa  

Definisi mulsa (mulch) menurut Umboh (1997) adalah suatu bahan atau 

material yang secara sengaja diletakkan pada permukaan tanah pertanian. Evans 

and Thurnbull (2007) mengemukakan bahwa mulching adalah suatu material yang 

diletakkan pada permukaan tanah untuk menekan gulma dengan cara berat fisik 

(physical weight) dan mempunyai keuntungan tambahan berupa berkurangnya 

kehilangan air dari permukaan tanah akibat penguapan sinar matahari.  

Triyanto (2000) menyatakan bahwa Ada tiga   jenis mulsa yang sering 

digunakan dalam budidaya pertanian antara lain sbb: 

a. Mulsa organik yaitu bahan sisa pertanian seperti jerami, batang jagung, 

eceng gondok, daun pisang, pelepah batang pisang, daun tebu, alang-

alang, serbuk gergaji.  
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b. Mulsa anorganik berupa batu kerikil, batu koral, batu kasar, batu bata dan 

batu gravel 

c. Mulsa kimia sintetis yaitu mulsa plastik transparan, mulsa plastik hitam, 

mulsa plastik perak dan mulsa plastik hitam perak (MPHP) 

Mulsa organik berasal terutama dari sisa panen, tanaman pupuk hijau atau 

limbah hasil kegiatan pertanian lainnya seperti batang jagung, jeramai padi, 

batang kacang tanah dan kedelai dan lain-lain yang dapat melestarikan 

produktivitas lahan untuk jangka waktu yan lama (Purwowidodo, 1983). 

Mulsa anorganik meliputi semua bahan batuan dalam bentuk dan ukuran 

tertentu seperti batu kerikil, batu koral, batu bata, pasir kasar, serta batuan 

lainnya.Bahan mulsa ini lebih banyak digunakan untuk tanaman hias (Umboh, 

1997). Jenis mulsa seperti ini biasanya digunakan pada tanaman hias agar terlihat 

lebih cantik. 

Mulsa kimia sintetik menurut Purwowidodo (1983) meliputi semua bahan 

yang sengaja dibuat khusus untuk mendapatkan pengaruh tertentu jika 

diperlakukan pada tanah. Jenis bahan ini meliputi bahan-bahan plastik berbentuk 

lembaran dengan daya tembus sinar yang seragamserta bahan-bahan kimia yang 

berbentuk emulsi seperti bitumin, aspal, krilium, dan lateks yang berfungsi 

sebagai soil conditioner. Mulsa jenis ini yang sering digunakan oleh petani pada 

budidaya bawang, cabai, tomat, kentang dan lain-lain.  

2.4 Manfaat Mulsa Untuk Meningkatkan Produktivitas Tanaman 

Berdasarkan hasil penelitian Susanti (2003), pemberian mulsa organik 

jerami padi sebanyak 15 ton/Ha dapat meningkatkan hasil biji kering oven kacang 

tanah sebesar 3,09 ton/Ha dibandingkan tanpa diberi mulsa yaitu sebesar 2,12 
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ton/Ha atau meningkat sebesar 45,75 %. Sedangkan, Soares (2002) menyatakan 

bahwa pemberian mulsa jerami dapat meningkatkan berat segar umbi bawang 

putih sebesar 4,41 ton/Ha dibandingkan dengan tanpa mulsa yaitu sebesar 3,64 

ton/ Ha.  

Penelitian Mayun (2007) menunjukan perbedaan yang nyata antara 

pemberian mulsa organik jerami padi dan tanpa pemberian mulsa organik 

terhadap jumlah daun per rumpun pada hasil umbi bawang merah. Hasil umbi 

kering tertinggi didapatkan dari perlakuan pemberian mulsa jerami padi dengan 

hasil sebesar 12,27 Kw/Ha dan pada tanpa pemberian mulsa didapatkan hasil 

sebesar 7,78 Kw/Ha. Jadi pemberian mulsa jerami padi dapat meningkatkan hasil 

umbi kering sebesar 4,49 Kw/Ha atau terjadi peningkatan sebesar 35,13%. Jadi 

dapat dikatakan bahwa efek dari pemberian mulsa organik jerami padi adalah 

positif dalam penanaman bawang untuk meningkatkan produksi bawang merah. 

Tisdale dan Nelson (1975) menyatakan bahwa pemberian mulsa dapat 

mempengaruhi sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. Mulsa dapat memperbaiki tata 

udara tanah dan meningkatkan pori-pori makro tanah sehingga kegiatan jasad 

renik dapat lebih baik dan ketersediaan air dapat lebih terjamin bagi tanaman. 

Mulsa dapat pula mempertahankan kelembaban dan suhu tanah sehingga akar 

tanaman dapat menyerap unsur hara lebih baik.  

Pemberian mulsa khususnya mulsa organik seperti pelepah batang pisang 

dan eceng gondok juga termasuk salah satu teknik pengawetan tanah. Pemberian 

mulsa ini selain dapat menambah hara organik tanah juga dapat mengurangi erosi 

dan evaporasi, memperbesar porositas tanah sehingga daya infiltrasi air menjadi 

lebih besar (Sarief, 1985). 
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Menurut Forth (1994) penutupan tanah dengan bahan organik yang 

berwarna muda dapat memantulkan sebagian besar dari radiasi matahari, 

menghambat  kehilangan panas karena radiasi, meningkatkan penyerapan air dan 

mengurangi penguapan air dipermukaan tanah. Berdasarkan hasil penelitian 

Susanti (2003), pemberian mulsa jerami padi sebanyak 15 ton/ha dapat 

meningkatkan hasil biji kering oven kacang tanah sebesar 3,09 ton/ha 

dibandingkan tanpa diberi mulsa yaitu sebesar 2,12 ton/ha atau meningkat sebesar 

45,75 %. 

Mulsa plastik hitam perak (MPHP) banyak digunakan para petani untuk 

tanaman bawang merah, cabe, dll. Percobaan penggunaan MPHP telah dilakukan 

oleh Effendi dan Supriambodo (2008) di tanaman meranti merah (Shorea 

leprosula) umur satu tahun di Proyek  PT ITCIKU Kalimantan Timur. Pemakaian 

MPHP dengan ukuran 60x100cm memberikan pengaruh yang signifikan terhadap 

pertumbuhan tinggi dan diameter tanaman meranti merah. Namun secara 

lingkungan pemakaian MPHP kurang baik karena tidak ramah lingkungan. 

Adanya plastik di hutan akan membahayakan satwa liar bila termakan MPHP. 

(Rahayu, 1993) 

Penggunaan mulsa organik berupa daun-daun telah digunakan oleh 

masyarakat di pulau Bangka pada tanaman lada. Daun-daun serta ranting 

dikumpulkan dari hutan dan diletakkan diantara tanaman lada dengan ketebalan 

daun 30-50 cm. Produksi lada meningkat setelah diberi mulsa daun, karena tidak 

terdapat gulma dan menambah kesuburan setelah daun menjadi hancur (Effendi, 

2010). 
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Mulsa organik yang diletakkan disekitar tanaman akan berdampak baik 

minimal tiga hal yaitu  

a) menekan gulma sehingga tanaman pokok tidak bersaing dengan gulma 

b) mulsa daun kering yang hancur / terdekomposisi akan hancur dan 

menjadi unsur hara yang langsung dapat dimanfaatkan oleh akar untuk 

pertumbuhan dan  

c) adanya cacing disekitar tanah dibawah tanaman akan memperbaiki aerasi 

karena cacing membuat lubang didalam tanah (Kemenhut, 2012) 

2.5 Potensi Limbah Batang Pisang 

Pisang merupakan tanaman perkebunan yang banyak dibudidayakan di 

negara tropis seperti Indonesia. Selama ini pisang hanya dimanfaatkan pada buah 

dan daunnya, sedangkan pelepah batang pisang kurang banyak dimanfaatkan. 

Pelepah batang pisang mempunyai kandungan serat (selulosa) yang cukup tinggi. 

Pada tahun 2003,  produksi pisang Indonesia mencapai 2.374.841 ton dengan luas 

sekitar 56.728 ha. Selanjutnya pada tahun 2004, produksi dan luas tersebut 

meningkat 10% (Sumarjono, 2004). 

Menurut Purwowidodo (1983) bahwa untuk pemanfaatan pelepah pisang 

sebagai mulsa sangat jarang ditemukan. Jika daun pisang yang dimanfaatkan 

sebagai mulsa sudah banyak ditemui. Untuk itu perlu dilakukan pengujian atau 

pembuatan  mulsa dari bahan pelepah pisang. Pelepah pohon pisang memiliki 

jenis serat yang cukup baik dan batang/pelepah pisang ini hanya akan menjadi 

limbah pertanian setelah melewati proses pemanenan (Lisnawati, 2006) 

Salah satu usaha untuk memanfaatkan  pelepah  batang pisang adalah 

dengan menjadikannya sebagai mulsa organik lembar. Analisa kimia terhadap 
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pelepah batang pisang menunjukkan bahwa terdapat komponen selulosa, 

hemiselulosa, dan lignin yang memperlihatkan bahwa pelepah batang pisang 

berpotensi untuk diolah lebih  lanjut menjadi bahan alami yang bernilai ekonomis. 

Limbah pelepah batang pisang memiliki kandungan selulosa 63-64%. 

(Lisnawati, 2000) Selulosa adalah suatu bahan yang tidak begitu asing bagi 

manusia. Salah satu contoh selulosa adalah kapas yang mengandung  99% 

selulosa murni. Kertas tulis halus juga sebagian besar dibuat dari fraksi selulosa 

kayu. Serat yang terkandung dalam pelepah batang pisang akan membantu 

pembentukan  kertas yang nantinya digunakan sebagai mulsa organik. 

 

Gambar 1. : Komposisi Kimia Pelepah Batang Pisang  

Menurut penelitian Lisnawati (2006) disebutkan bahwa pelepah batang 

pisang mengandung selulosa sebesar 63%. Kadar selulosa yang cukup tinggi 

tersebut merupakan potensi  bahwa  pelepah batang pisang dapat  diolah lebih 

lanjut  menjadi suatu produk  yang  lebih  bernilai  ekonomi  tinggi  dan  

bermanfaat  dalam  berbagai aplikasi. 

Pelepah batang pisang juga mengandung lignin sebesar 12,25% sedangkan 

seratnya relatif panjang sekitar 4,29 mm. kadar lignin yang tidak terlalu tinggi ini 
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merupakan keuntungan lain karena proses pembuatan pulp relatif membutuhkan 

bahan pemasak yang lebih sedikit dan waktu yang singkat pula sehingga 

memberikan keuntungan secara ekonomis (Lisnawati, 2006). 

 Lignin berfungsi sebagai perekat organik, karena biasanya dalam 

pembuatan kertas umumnya menggunakan perekat berbahan formaldehida yang 

merupakan perekat sintesis yang bahan bakunya diperoleh sebagai hasil olahan 

minyak bumi yang tidak dapat pulih (Maloney, 1993). Karena kegiatan 

pembangunan minyak bumi yang terus menerus, maka kemungkinan sumber 

minyak semakin lama semakin berkurang bahkan habis sehingga perlu adanya 

bahan pengganti dalam pembuatan perekat. Salah satu sumber yang memiliki 

potensi yang dapat menyamai kualitas bahan perekat fenol formaldehida adalah 

perekat yang bahan asalnya dari lignin (Gillespie, 1987; Nimz dalam Pizzi, 1983). 

Lignin dapat diperoleh dari kayu atau semua sumber daya alam berlignoselulosa 

(selulosa, hemiseluso dan lignin) lainnya seperti batang pisang, bambu, rotan, 

sawit, rumput-rumputan dan lainnya 

2.6 Potensi Eceng Gondok  

Eceng gondok (Eichorma crassipes) merupakan tanaman gulma bagi 

lingkungan perairan. Dampak yang ditimbulkan oleh tanaman ini adalah 

pendangkalan badan sungai atau pendangkalan waduk yang mana untuk mengeruk 

materialnya membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Selain itu sungai menjadi 

terhambat laju atau arusnya sehingga sampah-sampah dan kotoran menjadi 

tertahan dan bila hujan lebat dapat menyebabkan banjir. Sehingga yang dilakukan 

untuk mengendalikan gulma air tersebut dengan cara mengambil dan selanjutnya 
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dibuang (Pudjiono, 2007). Meski begitu ternyata tanaman ini memiliki kandungan 

serat selulusa yang cukup tinggi 

Eceng gondok menjadi salah satu bahan serat alam yang belum banyak 

dimanfaatkan. Ketersedian tanaman ini sangat melimpah di Indonesia karena 

pertumbuhannya yang cepat, sehingga memiliki potensi yang besar dari segi 

bahan baku, juga dari segi nilai jual yang tak terlalu tinggi. Sifat seratnya kuat 

menjadikan eceng gondok memiliki potensi sebagai bahan pembuatan mulsa 

organik. 

Eceng gondok dalam keadaan kering memiliki kandungan kimia berupa 

selulosa 64,51 %, pentose 15,61 %, lignin 7,69 %, silica 5,56 %, dan abu 12 %. 

Sedangkan hasil analisa kimia dari eceng gondok dalam keadaan segar terdiri dari 

bahan organik sebesar 36,59 %, C organic 21,23 %, P total 0,0011 % dan K total 

0,016% (Lestari, 2014). 

Selulosa merupakan bahan dasar yang penting bagi industri seperti pabrik 

kertas, pabrik sutera tiruan, dll. Selulosa terbentuk oleh molekul glukosa yang 

disambung menjadi molekul besar, panjang dan berbentuk rantai.Semakin panjang 

suatu rangkaian selulosa, maka rangkaian selulosa tersebut memiliki serat yang 

lebih kuat, lebih tahan terhadap pengaruh bahan kimia cahaya dan 

mikroorganisme (Ahmed, 2012).  

Hemiselulosa memiliki rantai selulosa yang lebih pendek karena derajat 

polimerisasinya yang lebih rendah. Sifat hemiselulosa lebih banyak berfungsi 

sebagai perekat dan mempercepat pembentukan serat. Hilangnya semiselulosa 

akan mengakibatkan adanya lubang antar fibril dan berkurangnya ikatan antar 

serat. Sedangkan Lignin merupakan senyawa yang sangat kompleks dengan berat 
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molekul tinggi. Lignin terdapat diantara sel-sel dan di dalam dinding sel, fungsi 

lignin yang terletak diantara sel adalah sebagai perekat untuk mengikat atau 

perekat antar sel, sehingga tidak dikehendaki.Sementara dalam dinding sel lignin 

sangat erat hubungannya dengan selulosa dan berfungsi untuk memberi ketegaran 

pada sel agar lebih kuat dan tidak mudah pecah (Dirga, 2012). 

2.7 Limbah Kulit 

Limbah industri penyamakan kulit merupakan hasil samping proses 

mengubah kulit mentah menjadi kulit tersamak, dapat berupa limbah padat dan 

limbah berupa cair (Purbaya, 2009).  Limbah kulit dapat ditemukan pada indusrti 

pembuatan sepatu dan tas kulit. Limbah kulit umumnya kulit sapi merupakan 

ampas atau sisa dari proses pembersihan kulit hewan yang akan diolah menjadi 

sepatu, tas, dompet atau jaket. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 2. Limbah Kulit Hewan yang Sudah Tersamak 

Pada proses pengolahan kulit untuk dijadikan bahan baku kerajianan, akan 

menghasilkan limbah cair yang mengandung berbagai macam polutan organik 

dari bahan baku. Disamping itu juga akan dihasilkan limbah padat berupa hasil 
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pembersihan daging, bulu, dan gumpalan lemak. Limbah padat ini banyak 

mengandung kapur dan garam (Setiyono, 2002) 

Limbah padat berasal dari kulit mentah yang belum disamak dan kulit 

yang sudah disamak. Yang termasuk limbah kulit yang belum disamak adalah 

bulu sisa fleshing, trimming dan split. Sedangkan limbah kulit setelah disamak 

adalah sisa shaving, buffing dan sisa trimming kulit jadi. Volume limbah padat 

yang dihasilkan tergantung dari jenis kulit dan bahan baku yang dipakai, serta 

tujuan produk akhir atau kulit jadi (Sharphouse, 2000).  

 


